
                                                                                                                                                                                                      

ZONDAGSBRIEF  9 

 
23 februari 2020 23e jaargang, week 9                                    e-mail: zondagsbrief@hervormdzevenbergen.nl     
                         
Voorganger ds. R.A. Houtman, Epe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Ouderling van dienst  mw. H. van Rijn 
Organist dhr.  G. van der Schouw 
De kaars in de lantaarn wordt aangestoken door Iris op ‘t Hof                                                                            
Koster dhr.  R. Schreurs                                                                                                                                                               
Bloemen fam. G. Ardon                                                                          
 
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie(eigen werk), de tweede collecte is voor het   
kerkrentmeesterlijk beheer.  De opbrengst van de uitgangscollecte is voor Stichting De Hoop. 
 
KINDERNEVENDIENST                                                                                                                                                                            
De intocht van Jezus in Jeruzalem          (Matteüs 21-1-11) 
 
TIENERVIERING                
Er is vandaag tienerviering voor de jongste groep 
 
 
DEZE WEEK    
Dinsdag        10.30 uur Gespreksgroep in de Westhoek                                                                                              
Woensdag    10.00 uur GGGroep bij de fam. Koert, Oude Kerkstraat 42                                                                                                 
…………………………..Hartelijk welkom vanaf 10 uur! We bespreken psalm 122                                                                                      
Woensdag    18.45 uur Jij-Kids                                                                                                                                                                 
Donderdag   13.30 uur Groeigroep bij Mies Heming over psalm 122                                                                                                   
Donderdag   14.30 uur Protestantse viering in de Zeven Schakels, voorganger mw. B. de Waal-v.d. Vlies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Vrijdag          15.00 uur Weeksluiting in de Westhoek, voorganger mw. P. Kranendonk                                                     
Vrijdag          20.00 uur RefleXion                                                                                                                                                                                                                                                                     

VOLGENDE WEEK ZONDAG                                                                                                                                               
Op zondag 1 maart begint de voorbereidingstijd naar Pasen. Een periode van zes weken, met zes 
voorbereidingszondagen. Die weken worden wel de lijdensweken genoemd, omdat er in deze aanlooptijd naar Pasen veel 
wordt stilgestaan bij het lijden van Jezus. Ook de kindernevendienst start vanaf deze zondag met hun Paasproject. De 
periode wordt ook wel Veertigdagentijd genoemd. Vanaf komende woensdag, daags na carnaval, Aswoensdag, 26 
februari, tot en met de Stille Zaterdag voor Paaszondag telt deze periode 40 dagen, de zondagen niet meegerekend. 
´Veertig´ heeft in de bijbel de betekenis van inkeer, bezinning, verstilling, voorbereiding. Zoals bijvoorbeeld het volk Israël 
veertig jaren door de woestijn trok, voordat zij het beloofde land binnen mochten trekken. En Jezus veertig dagen zich 
vastend en biddend terugtrok in de woestijn en door de duivel op de proef werd gesteld. De naam Veertigdagentijd heeft 
dus goede Bijbelse papieren. De naam roept op tot bewustwording: waar gaat het echt om in ons leven, wat doet er 
werkelijk toe? Soms kiezen mensen voor een vorm van vasten in deze tijd, ter ondersteuning van die bewustwording. De 
periode wordt dan ook wel Vastentijd genoemd. De Landelijke Protestantse Kerk heeft daartoe een kalender uitgegeven, 
die vandaag na de dienst, bij de uitgang wordt uitgedeeld (voor zo ver vorige week niet ontvangen). De liturgische kleur die 
hoort bij voorbereiding, inkeer en bezinning is paars. Daarom hangt er vanaf komende zondag ook weer een paars 
antependium aan de preekstoel in de kerk. Elke zondag in deze periode heeft in de oude kerkelijke traditie een Latijnse 
naam. De eerste zondag, komende week, heet Invocabit. ´Aanroepen´ betekent dat. De namen zijn altijd ontleend aan een 
Bijbeltekst. Deze naam is ontleend aan Psalm 91 waar de Here God in het 15e vers zegt: ´als je Mij aanroept, zal Ik bij je 
zijn´. Een bemoedigende naam dus. Ds. C.L. de Rooij uit Rotterdam IJsselmonde hoopt in deze dienst voor te gaan. 

 

VAKANTIE DOMINEE                                                                                                                                                  
Komende week heeft onze dominee Gert Oostermann een weekje vakantie. Maandag 2 maart hoopt hij weer present te 
zijn.  

ORDE VAN DIENST  
Welkom en mededelingen/ Aansteken kaars/  Aanvangslied 275: 1-3/ Stil gebed/Bemoediging en groet/        
Antwoordlied 103c:1 en 2/ Gebed / Leefregel/ Zingen 103c: 3 en 4/ Gebed om verlichting met de Heilige 
Geest/De kinderen gaan naar de kindernevendienst/  Schriftlezing Matteüs 5: 17-48/  Zingen 912: 1 en 3/     



Verkondiging/ Orgelspel/  Antwoordlied 912: 2, 4, 5 en 6/  Dankgebed en voorbeden/ De kinderen komen terug 
van de kindernevendienst/ Inzameling van de gaven/ Slotlied EL 312/ Zegen (gezongen amen)    
 
Matteüs 5: 17-48 

17Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de 
Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze 
af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. 
18Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde 
bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van 
kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. 19Wie dus ook 
maar een van de kleinste van deze geboden afschaft 
en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de 
kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de 
hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen 
leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog 
aanzien staan. 20Want ik zeg jullie: als jullie 
gerechtigheid niet groter is dan die van de 
schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker 
het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.  
21Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk 
is gezegd: “Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich 
moeten verantwoorden voor het gerecht.” 22En ik 
zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of 
zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden 
voor het gerecht. Wie tegen hen “Nietsnut!” zegt, zal 
zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie 
“Dwaas!” zegt, zal voor het vuur van de Gehenna 
komen te staan. 23Wanneer je dus je offergave naar 
het altaar brengt en je je daar herinnert dat je 
broeder of zuster je iets verwijt, 24laat je gave dan bij 
het altaar achter; ga je eerst met die ander 
verzoenen en kom daarna je offer brengen. 25Leg 
een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander 
onderweg bent, anders levert hij je uit aan de rechter, 
draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en 
word je gevangengezet. 26Ik verzeker je: dan kom je 
niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt. 
27Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Pleeg 
geen overspel.” 28En ik zeg zelfs: iedereen die naar 
een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al 
overspel met haar gepleegd. 29Als je rechteroog je 
op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp 
het weg. Je kunt immers beter een van je 
lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de 
Gehenna geworpen wordt. 30En als je rechterhand je 
op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en 

werp hem weg. Je kunt immers beter een van je 
lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam naar 
de Gehenna gaat. 
31Er werd gezegd: “Wie zijn vrouw verstoot, moet haar 
een scheidingsbrief meegeven.” 32En ik zeg jullie: 
ieder die zijn vrouw verstoot, drijft haar tot overspel – 
tenzij er sprake was van een ongeoorloofde 
verbintenis; en ook wie trouwt met een verstoten vrouw, 
pleegt overspel. 
33Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het 
volk werd gezegd: “Leg geen valse eed af, voor de 
Heer gedane geloften moeten worden ingelost.” 34En 
ik zeg jullie dat je helemaal niet moet zweren, noch bij 
de hemel, want dat is de troon van God, 35noch bij de 
aarde, want dat is zijn voetenbank, noch bij Jeruzalem, 
want dat is de stad van de grote koning; 36zweer 
evenmin bij je eigen hoofd, want je kunt nog niet één 
van je haren wit of zwart maken. 37Laat jullie ja ja zijn, 
en jullie nee nee; wat je daaraan toevoegt komt voort 
uit het kwaad. 38Jullie hebben gehoord dat gezegd 
werd: “Een oog voor een oog en een tand voor een 
tand.” 39En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie 
kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook 
de linkerwang toe te keren. 40Als iemand een proces 
tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil 
afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. 41En als 
iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop 
er dan twee met hem op. 42Geef aan wie iets van je 
vraagt, en keer je niet af van wie geld van je wil lenen. 
43Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je 
naaste liefhebben en je vijand haten.” 44En ik zeg 
jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie 
vervolgen, 45alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen 
van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers 
opgaan over goede en slechte mensen en laat het 
regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 46Is 
het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? 
Doen de tollenaars niet net zo? 47En als jullie alleen je 
broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor 
uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net 
zo? 48Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader 
volmaakt is. 

 
Evangelische Liedbundel 312                                                                                                                                          

Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. 
Wij prijzen U als onze Heer. 
Kom met uw kracht, o Heer en vul ons tot uw eer, 
kom tot uw doel met ieder van ons. 
Maak ons een volk, Heer, heilig en rein, 

    dat U, Heer, volkomen steeds toegewijd zal zijn. 


